Zapisnik 9. seje Izvršnega odbora Društva specialna olimpiada Slovenije z dne, 13.
december 2011 ob 10. uri v prostorih Zveze Sožitje, Samova 9, Ljubljana.
Vabljeni:
- člani IO SOS
- predsednik NO SOS
- Zveza Sožitje
- ZŠIS, POK
- predstavnik CUDV Dobrna
- predsednica Komisije za priznanja
Prisotni: priloga
Pričetek seje: 10.05
Zaključek seje: 13.00
Zapisala: Ksenija Andrejc

DNEVNI RED :
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev sklepov 8. seje IO SOS z dne 18.10.2011
3. Ocene in analize:
- judo turnir – Aleš Scheriani
-MATP državne igre – Helena Gril
- košarkarski teden – Karmen Posedel Golob
- seminar nogomet – Suzana Bohorč
4. Lokalne igre……anketa ( vodje regij )
5. Udeležba na srečanju koordinatorjev za family program ( Irena Vidic )
6. Udeležba na srečanju koordinatorjev za young athletes program ( Tatjana Visočnik )
7. Priprave na DI v Vipavi ( Tanja Princes )
8. Evropski turnir v namiznem tenisu ( Hasan Sinanovič )
9. Udeležba na 'European Congress of Adapted Physical Activity 2012' (EUCAPA) –
Tanja Princes 6-8.maj 2012
10. Predlog programa za leto 2012
11. Predlog finančnega programa za 2012
12. Organizacija državnih iger v 4 letnem ciklusu; predlog tekmovalnega koledarja (Silvo Polc)
Priprava sprememb statuta…. za občni zbor.
13. Razno ( naslednja seja v začetku marca -priprava na občni zbor

AD 1
Ljubo Miličević bere dnevni red.
Sklep1: IO SOS je sklepčen, dnevni red je potrjen.
AD 2
Ljubo Miličević bere in komentira sklepe prejšnje seje. Vsi sklepi so realizirani.
Namestnica izv. sekretarke poda komentar na točko medijske pokritosti s svetovnih iger v
Atenah: »Sekretarka je podala pripombo na zapisnik zadnje seje pri pregledu aktivnosti v
zvezi s svetovnimi igrami v Atenah. Namreč to, da so bile medijsko nepokrite, še zdaleč ni res.
Za medijsko pokritost je skrbela ekipa Future PR, ki je skrbela že za medijsko odzivnost
projekta olimpijski ogenj. Plod sodelovanja - njihovega z nami in njihovega z mediji, je pred
vami. 56 objav, pa najbrž je bila še katera spregledana. Hkrati je potrebno poudariti, da se je
prvič zgodilo, da je predsednik države sprejel izključno specialne olimpijce, torej ne športnike
invalide, ampak izključno specialne olimpijce in to na sprejemu na najvišjem nivoju. Tudi o
tem se je pred odhodom na igre veliko pisalo. Za sprejem smo se dogovorili popolnoma sami,
kar je še dodaten uspeh! Sledom tega menim, da je ocena medijske neuspešnosti projekta neupravičena.«
Ljubo Miličević še doda, da za objave na spletni strani skrbi Ksenija Andrejc, v znesku 80EUR
mesečno, kar pokriva to urejanje FB profila. Za to se je odločilo, ker so bili stroški prejšnjega
vzdrževanja previsoki.
Irena Vidic še doda, da bi bilo potrebno za lažje iskanje po strani vpeljati še gumb za iskanje.
Sklep2: Zapisnik 8. seje z dne 18.10.2011 je potrjen.
AD 3
Ocene in analize
MATP državne igre
Helena Gril poroča o izvedenih državnih MATP igrah, na katerih je bilo 156 prijavljenih, bilo
je 6 postaj, vključen je bil tudi zdravstveni program s Fun Fitnesom. Podrobnejše poročilo je
objavljeno tudi na spletni strani: http://www.specialnaolimpiada.si/si/aktualno/1180/objava.html.
Tanja Princes doda, da je bila prireditev zelo lepa, upoštevani so bili vsi elementi. Pohvaliti se
mora z velikim številom prostovoljcev. Kot predlog za naslednje igre bi bila uvedba kvot, ker
je pri taki količini prijavljenih enostavno preveč za en dan. Še ena stvar, ki jo je zmotila, so
podelitve na koncu iger – ljudje začnejo odhajati, ker traja tako dolgo, zato bi bilo potrebno
podelitve narediti prej, pogostitev pa prestaviti na konec. Sicer pa čestitke vsem sodelujočim.
Silvo Polc pripombi, da se na tak način tekmovanje podaljša, ker kličemo tekmovalce, le-teh
pa ni več tam. Zanimalo ga je tudi, če so bili vsi prijavljeni tekmovalci za skupino MATP.
Helena Gril pove, da sicer ni bila prisotna ves čas, vendar ni opazila, da bi za koga ne bilo
primerno.
Tanja Princes je tudi dodala, da ni imela občutka, da bi izstopal navzgor oz navzdol glede
skupine in rezultatov.
Marjan Lačen doda, da je nujno potrebno omejiti kvote, ker bodo drugače stvari postale
neobvladljive in jih bo tudi tećko speljati.
Ljubo Miličević povzame, da je bilo tekmovanje v veliki dvorani 2. Gimnazije Maribor, ker bi
drugače šlo zelo na tesno tako s časom kot s prostorom.

Sklep3: Igre so bile zelo dobro organizirane. Za sodelovanje v prihodnje vodje regij uvedejo
tudi kvote na državnih MATP igrah. Kot dodatno se upošteva v prihodnje tudi, da se
najdprej naredi razglasitev rezultatov, nato pa je kosilo.

Košarkarski turnir
Ljubo Miličevič seznani prisotne s poročilom s košarkaskega turnirja, ki je bil 1.12.2011 v
Ljubljani. Na turnirju je tekmovalo 16 ekip v štirih različnih zahtevnostnih nivojih po pravilih
Specialne olimpiade Slovenije. Podrobnejše poročilo je objavljeno na spletni strani
http://www.specialna-olimpiada.si/si/aktualno/1173/objava.html.
Doda še, da bi bilo potrebno uvesti 6 nivojev, namesto izvedenih 4 nivojev. Rahla pripomba
je letela še na sojenje, ker so bili sodniki »preblagi«, turnir pa se je odvijal v okviru
Evropskega košarkarskega tedna. V ta namen je bila odigrana tudi tekma v dvorani Stožice
med ekipama Union Olimpije in Montepaschi Sieno, na parketu pa se je gledalcem
predstavila tudi zmagovalna ekipa turnirja SO, ekipa iz CUDV Črna na Koroškem... poročilo o
tem je objavljeno na http://www.specialna-olimpiada.si/si/aktualno/1166/objava.html.
Silvo Polc ob tem predlaga, da se uvede več tekem. Lani na seminarju v Litvi je bila namreč
debata o tem, a do sedaj še ni bila zrela. Meni, da je sedaj morda pravi čas, da se izvede, a pri
tem ne bi »odkrivali« Amerike, ampak bi šli po sistemu, ki je že izveden v nogometu.
Ljubo Miličević predlaga, da se je potrebno začeti o tem pogovarjat, morda turnirska ali
ligaška oblika za začetek...
Sklep 4: Košarkarski turnir v sklop EBW je bil odlično organiziran, za prihodnje pa je
potrebno premisliti tudi o izvedbi več tekem. Za to se angažira Karmen Posedel in Marjana
Lačna – vključi se še Silva Polca. Do naslednje seje v marcu se pripravijo konkretni predlogi,
kako in na kak način to izpeljati.
JUDO turnir
Aleš Scheriani poroča o razlogih, zakaj judo turnir ni bil izveden. Z odhodom Toma Dadiča, so
se starši uprli proti VDC Koper, razlog je bila tudi ena poškodba in zaradi tega nočejo tvegati
kake tožbe. Po neuradnih podatkih ima eden izmed staršev velik vpliv na ostale starše in je
zato tako kot je.
Aleš je ostal sam, zaradi česar je bilo turnir nemogoče speljati – ni bilo ljudi za sojenje, za
pripravo. Ljudem, ki so odšli zaupa, zato je težko najti v tako kratkem času nove ljudi. Kako
bo naprej? Ne ve... na obali še vedno trenirajo, ima pomočnike, ter med 15 in 20 tekmovalci.
Srečko Lapajne preveri, če so se o tem karkoli pogovarjali z direktorico VDC Koper.
Aleš Scheirani poudari, da so, vendar nihče ne želi iti dalje od tu.
Srečko Lapajne pove, da bo kot predstavnik regije to omenil na sestanku. Vse nedorečene
stvari v judu je potrebno rešiti nežno, ne jih narediti kontradiktorne! Dotaknil se je še
tematike MATP, kjer opaža, da obalna regija ni toliko zastopana. Predlaga, da se preveri, kje
so težave in zakaj, ter jih poskušati rešit.
Sklep5: IO SOS je seznanjen s težavami v judu. S pomočjo Srečka Lapajneta bomo poskušali
stvari »nežno« rešiti.
Nogometni seminar

Suzana Bohorč poroča o izvedbi seminarja za nogomet, kjer ugotavlja, da nas je Pozitiven
odgovor Specialne olimpiade Evro/Azije na razpisu za izvajanje programa »Združeni nogomet
za mlade« pod okriljem UEFA, spodbudil, da smo v petek in soboto, 9. in 10. decembra 2011
uspešno izpeljali navedeni seminar za 16 udeležencev. Podrobnejše poročilo je objavljeno na
spletnih straneh www.specialna-olimpiada.si/si/aktualno/1170/objava.html.
Ljubo Miličević doda, da je bil seminar zelo uspešen, eden izmed predavateljev na seminarju
je bil tudi Andree Peters, ki je glavni koordinator za Unified nogomet v SOEE.
Marjan Lačen doda, da je bil seminar izredno uspešen. Za naprej pa je potrebno bolj
motivirati udeležence, da se znanje pridobi čim več ljudi.
Ljubo Miličević pripomni, da je dovolj že, če pridejo vsaj na uvodno srečanje, prisiliti jih pač
ne moremo.
Suzana Bohorč še doda, da je bil seminar skoraj v coleti (razen nastanitve) krit s strani SOEE.
Silvo Polc pove, da je bil to prvi dvodnevni seminar, zato je bil še toliko bolje speljan in
organiziran.
Sklep 6: IO SOS je seznanjen s poročilom, in ugotavlja, da je bil seminar odlično izpeljan.
Podani so bili tudi konkretni predlogi za nadaljevanje, le-ti so zapisani v poročilu.

AD4
Lokalne igre - anketa (vodje regij)
Ljubo Miličević uvodoma pove, da so bili anketni vprašalniki vpeljani z namenom pridobitve
slike dogajanja na lokalnem nivoju, na podlagi česar lahko peljemo naprej kvaliteten
program.
Jure Vajs poroča, da je so prejeli 8/10 anket – mnenje vseh so, da so igre potrebne,
tekmovanja so 1x letno in da bi lahko bile bolj pogosto.
Milena Pinter poroča, da je odziv na ankete skromen – 11/14.
Andreja Resman pove, da so prejeli izpoljenih 9/10 anket, pri tem ni bilo potebno koga
klicat.
Slavko Eisenkoler pove, da je ankete 2x pošiljal; večina upošteva treninge pred tekmovanji.
Matjaž Ferarič pove, da so prejeli izpolnjenih 18/19 anket, in prevelikega odstopanja niso
opazili. Več kot 50% vseh upošteva ciklus 12-tedenskega treninga.
Ljubo Miličevič povzame, daje bil namen ankete, da se pridobijo informacije... končni cilj so
namreč izvedeni treningi, na podlagi katerih se potem lahko tvorijo kvote individualno po
programih in se tako vidi, kateri so najbolj močni.
Silvo Polc še pripomni, da je pri večini jasno, da se organizirajo lokalne igre. Morda samo
predlog, da če so lokalni programi lokacijsko blizu skupaj, se lahko skoordinirajo in izvedejo
igre skupaj.
Sklep7: IO ugotavlja, da so ankete uspešno vrnjene. Do naslednje seje ima Silvo Polc
nalogo, da pripravi z vodji regij analizo za določanje kvot in organizacijo lokalnih iger.
AD5
Udeležba na srečanju koordinatorjev za family program
Irena Vidic poroča o udeležbi na seminarju koordinatorjev za Family Program, ki je bil v
Angliji. Podrobnejše poročilo je objavljeno na spletni strani http://www.specialnaolimpiada.si/si/aktualno/1172/objava.html. Doda še, da poteka organizacija family programa

v sklopu Zveze Sožitje, ki bi v prihodnje tudi pomagala pri razvoju. Izobraževanje staršev o
Specialni olimpiade poteka še vedno.
Srečko Lapajne poudari, da se to lahko spremeni, in da se izobraževanje starše lahko okrepi
– intenzivni sta namreč 1. in 2. leto, v 3. in 4. letu pa je ur na razpolago dosti manj. Predlaga,
da se Irena Vidic o tem pogovori s katjo Vadnal, vikend seminarji so namreč namenjeni
predvsem ozaveščanju staršev.
Marjan Lačen se strinja o 2. oz 4.letnem ciklusu, v katerem starši pridobijo informacije. Po
določenem času je potrebno dati to še na vikend seminar, da se znanje obnovi.
Sklep8: IO se je seznanil z udeležbo Irene Vidic na seminarju in sklenil, da se Irena
skoordninira s Katjo Vadnal za izobraževanje na vikend seminarju, obstoječi ciklus
izobraževanja še vedno ostane.
AD6
Udeležba na srečanju koordinatorjev za Young athletes program
Tatjana Visočnik poroča o udeležbi na seminarju koordniatorjev za Young Athletes program,
podrobnejše poročilo si lahko preberete na spletni strani http://www.specialnaolimpiada.si/si/aktualno/1172/objava.html. Tatjana še doda, da bi program na način, kot ga
je videla v tujini uvedla naslednje leto v mariboru v 7-ih vrtcih.
Tanja Princes samo doda, da ji je všeč zastavljena ideja in njen način realizacije.
Sklep9: IO je sklenil, da bomo sledili usmeritvam, ki jih je Tatjana predstavila.
AD7
Priprave na DI v Vipavi
Tanja Princes predstavi potek dogajanja v Vipavi, DI bodo potekale med 8. – 10. junijem
2012, pripravili so že logotip tekmovanja, razpis se bo pošiljal s sedeža SO za mednarodno
udeležbo; glede promocije so dogovorjeni s šolami, vrtci, občinami, predstavili bodo MATP
tudi v aprilu na Evropskem turnirju v namiznem tenisu; v planu je izdelava zastavic, katere
bodo izobesili. Sponzorjev niso dobili kaj dosti, zato delajo z blagom in storitvami, npr. Vojska
bo dala šotor, kjer bodo prireditve; glavno prizorišče bo Stadion v Vipavi, prenočišča v
vojašnici in dijaškem domu. Tekmovanju so razpisana v : judo, kolesarjenje, atletika,
plavanje, balinanje, elementi košarke, namizni tenis in pa zdravstevni program.
Doda še, da bodo poskusili dodelat kvote nekje do marca, drugače delujejo po starem.
Zgornja številka prijavljenih tekmovalcev na DI je 250 (kot na zadnjih)!
Sklep10: IO ugotavlja, da priprave na DI tečejo dobro.
AD8
Evropski turnir v namiznem tenisu
Hasan Sinanović poroča o pripravah na evropski turnir v namiznem tenisu. S tem namenom
se priredili 11.11.2011 lokalni turnir v NT, na katerem je bilo 53 tekmovalcev, pri organizaciji
so pomagali tudi ljudje, ki bodo sodelovali na evropskem turnirju. Za igro v parih so uvedli
Unified, kar je bilo zelo zanimivo.
Glede evropskega turnirja imajo sestanek z odgovornimi na NTZ Slovenije, da jim pomaga.
Trenutno je prijavljenih 22 tujih ekip, domače ekipe bodo omejili s kvotami.

Za bivanje tekmovalcev (nočitev z zajtrkom) bodo odšteli cca 15.000€, zato bi jim bil
dobrodošel še kak € s strani SOS. Na turnir so povabili predsednika Tűrka, Bojana Tokića ter
Zorana Jankovića.
Obisk ge. Ele iz Rusije se planira v prvem tednu februarja, da pride in jim pomaga pri
organizaciji turnirja.
Sklep11: IO je seznanjen s potem priprav in ugotavlja, da priprave potekajo dobro.
AD9
Udeležba na 'European Congress of Adapted Physical Activity 2012' (EUCAPA)
Ljubo Miličević pove, da smo na SOS prejeli vabilo za udeležbo na kongresu 'European
Congress of Adapted Physical Activity 2012', katerega se bo udeležila Tanja Princes.
Tanja Princes doda, da gre za kongres, kjer bodo predstavili vodne aktivnosti, ki so zelo
zanimive. Za aktivno oz pasivno udeležbo na kongres še premisli in sporoči.
Sklep12: IO je seznanjen s kongres in da se Tanja odloči, na katero vrsto udeležbe se bo
prijavila.
AD10
Predlog programa za leto 2012
Ljubo Miličević predstavi predlog programa za leto 2012. V plan se dodajo elementi košarke
in moštvene veščine, kar izvede v okviru EBW med 25.11.2012 in 3.12.2012.
Sklep13: Osnutek predloga programa za leto 2012 je sprejet - z dodatkom.
Le ta se preda v sprejem Občnemu zboru SOS.
AD11
Predlog finančnega programa za 2012
Ljubo Miličević predstavi predlog finančnega programa za leto 2012. Spremembe se izvedejo
pri alpskih disciplinah, družinskem programu, ter pri evropskem turnirju v namiznem tenisu.
Sklep14: Osnutek finančnega plana je sprejet s strani članov IO SOS. Le ta se preda v
sprejem Občnemu zboru SOS.
AD12
Organizacija državnih iger v 4 letnem ciklusu – predlog tekmovalnega koledarja (Silvo Polc )
In priprava sprememb statuta za občni zbor.
Silvo Polc predstavi predlog tekmovalnega programa.
Srečko Lapajne doda, da je 10-letna projekcija pregledna. Kjer so vrzeli, se jih da zapolniti z
lokalnimi igrami, morda tudi s kakimi drugimi priložnostmi, ki se morebiti pokažejo.
Ljubo Miličević doda, da je stvar dobro zastavljena... in če bo denar, se lahko še vedno najde
organizatorja za organizacijo tekmovanja v atletiki ali plavanju.
Sklep15: IO ugotavlja, da je predlog in osnutek programa na IO SOS potrjen in sprejet v 4letni ciklus. Potrebno je spremenit statut glede na vrsto tekmovanja (le-tega pripravita
Ksenija in Urška) in ga predati v sprejem Občnemu zboru SOS .

AD13
Razno
Ljubo Miličevič opomni glede kvot za ZI v koreji 2013. Kvote so bile zmanjšane na 6+6+2,
skupno torej 14 tekmovalcev + 5 trenerjev + 2 delegata.
Pove še, da ima naš Silvo Polc na ZI v Koreji funkcijo tehničnega delegata.

Naslednja seja bo v marcu 2012.

Ljubomir Miličević
predsednik SOS

Ksenija Andrejc
namest. izvršne sekretarke SOS

